EDITORIAL
É com muito gosto que escrevo estas palavras de abertura aos “jornalinhos”, veículos que se
transformam em mensagem portadora da notícia do muito trabalho que os nossos meninos e
meninas desenvolveram ao longo deste 2º. Período.
Para lá da frequência escolar, sempre encorajada, um outro processo de aprendizagem se tornou
responsável pelo “crescimento” intelectual e humano de todas e todos. Isso é visível nas diversas
actividades decorrentes do programa geral, mas torna-se também realidade em certas situações
que fizeram viver experiências novas.
De entre essas situações torna-se imperioso destacar o movimento de solidariedade que se gerou
entre crianças, jovens e adultos e se traduziu na entrega de bens alimentares destinados às
crianças ucranianas. Ao convite lançado pela instituição, a resposta foi tão forte e dinâmica que a
todos nos comoveu. Resultado disso foram as 20 grandes caixas que, expondo uma mensagem de
amizade em desenhos feitos pelas crianças, foram entregues na Igreja da Penha de França, de
onde seguiriam para a Ucrânia. A foto que vos deixo ilustra esse alegre momento da entrega.
São realizações como esta, que foi extraordinária, mas também como outras, fruto da realidade
do quotidiano, que nos fazem acreditar que vale a pena teimar em ajudar a crescer.
É nessa convicção que o nosso trabalho continua, na certeza de que os frutos chegarão. Como
chega a Ressurreição que dá vida e sentido à Festa a que chamamos Páscoa!
Manuela Mendonça
Presidente do SDL
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BANCO DE ROUPA
Desde o dia 15 de Maio que o centro Verdine em parceria com a AMUA desenvolvem um
projecto de banco de roupa.
Foi criado como uma resposta social solidária de intervenção e emergência na área social com
objectivo de suprir as dificuldades imediatas a famílias carenciadas, através da recolha de
roupas e bens usados, dados por particulares ou instituições parceiras.
São beneficiários todas as famílias da freguesia que ao sábado se deslocam à sede da AMUA.
Voluntários atendem e ajudam na escolha da roupa. Durante a semana o mesmo grupo de
voluntários faz a triagem, dobra e arruma as roupas.
Além da roupa também se têm arranjado produtos de higiene, mobílias, electrodomésticos,
material escolar, brinquedos, entre outros….
Agradecemos a todos os que tem contribuído para este projecto que nos permite chegar a
quem mais precisa.
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O Dia de Reis é celebrado anualmente a 6 de Janeiro. É uma data comemorativa
importante, mas não é feriado.
Ensinámos às nossas crianças do CATL o verdadeiro significado do Dia de Reis,
explicando-lhes que esse dia foi criado para lembrar a data em que os três Reis
Magos entregaram presentes ao Menino Jesus. É uma festa da Igreja Católica
Apostólica Romana, realizada entre os dias vinte e quatro de Dezembro e 06 de
Janeiro, o dia da comemoração.
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No dia 14 de Fevereiro celebramos o dia de S.Valentim. Para que este dia não passasse em
branco, decidimos fazer deste o Dia do Amigo e não podíamos ter assinalado de melhor forma
senão oferecendo àqueles que são nossos amigos e que nos ajudam sempre que precisamos um
simbólico presente composto por um chocolate e uma mensagem de amizade.
Fomos com as nossas crianças às entidades que estão sempre prontas a ajudar quando
necessário, tais como o Centro de Saúde da Apelação, o Posto de Correios, A Junta de Freguesia,
a Papelaria do Sr. Quim, os Parceiros da CML e ainda os Parceiros do CLDS e a C.U.R.P.I da
Apelação.
Foi um dia repleto de partilha, gratidão e sobretudo muito Amor.
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Para assinalar a tradição do carnaval o nosso Catl em conjunto com o
projecto CLDS teve a iniciativa de dinamizar um” workshop de máscaras”
que decorreram durante a semana antes do carnaval, com todas as nossas
crianças.
Como motivação os alunos visualizaram imagens alusivas ao tema,
contactando as tradições do carnaval português e no mundo.
Realizando assim máscaras de gesso com o formato da face de cada um,
com o propósito de fomentar o contacto com vários materiais expressão
plástica o seu manuseamento promovendo aprendizagem de forma lúdica,
desenvolvendo a sensibilidade estética e artística. O que para nós enquanto
monitores nos fez sentir que fizemos um bom trabalho foi ver nos rostos das
nossas crianças um enorme e espontâneo sorriso e os olhos brilhantes de
alegria.
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O dia internacional da mulher é
comemorado a 8 de Março e a data
foi oficializada pela (ONU)
Apesar de não ser uma data
considerada feriado nacional, é a
celebração das conquistas sociais,
políticas e económicas das mulheres.

6

O Dia do Pai em Portugal é comemorado
no dia 19 de Março. Celebra-se no dia
de São José, santo popular da igreja
católica, marido de Santa Maria e pai
terreno de Jesus Cristo.

7

Primavera é quando, num bocado da Terra, as flores se abrem, o sol fica mais forte e a vida fica
mais alegre. Quando numa parte da Terra é Primavera, numa outra é Verão e noutras é Inverno e
Outono, pois as estações do ano ocorrem em momentos diferentes em vários pontos da Terra.
Das quatro estações, a primavera é a mais bonita, porque tudo fica com côr. A terra perfuma o ar
e é contagiante. Os corações sensíveis enchem-se de alegria. A primavera é uma boa época para
renovar o espírito, assim como as flores se renovam. E de colher os frutos e semear a terra.
Semear a terra sempre, pois isso significa mantê-la fértil.
Depende de cada um fazer do próprio coração a terra, semeá-lo e cuidá-lo para cultivar o espírito
da primavera, todo o tempo, em qualquer estação.
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Páscoa é uma importante celebração da igreja cristã
em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo.
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A Páscoa é recheada de símbolos representativos, assim como quase todas as
celebrações religiosas. A maioria destes símbolos, no entanto, foram adoptados
pela igreja a partir de costumes e rituais pagãos ou de outras religiões.
O coelho da Páscoa, por exemplo, tornou-se um dos principais símbolos desta
festividade, em referência às comemorações feitas pelos povos antigos durante o
começo da primavera.
Acreditava-se que o coelho era a representatividade da fertilidade e do
ressurgimento da vida.
O ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida.
Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes o
recomeço de uma vida feliz.
A partir deste costume, surgiram os primeiros Ovos de Páscoa.
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Oração pela paz e apoio à Ucrânia.
Mesmo com o frio e o vento as nossas crianças do CATL Verdine, estiveram unidas em
Oração pela paz na Ucrânia.
Durante a semana preparámos mensagens solidárias com as crianças sobre a Ucrânia,
construímos pombas da paz e a bandeira do país em guerra.
Cada criança acendeu uma vela, a luz da esperança, pelo povo em sofrimento.
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Este ano foi-nos proposto um tema diferente para a nossa programação lectiva.
Junto das nossas crianças tentámos perceber o que as faz feliz, dando-lhes a
conhecer as coisas maravilhosas que a humanidade fez surgir. Deixamos assim
alguns exemplos das suas respostas.

“O que me faz feliz é a minha família”
Thais Pereira 1º Ano
“O que me faz feliz são os meus amigos”
Lia Cabral 1º Ano
“O que me faz feliz é jogar à bola com os meus amigos”
Jesué Maia 1º Ano
“O que me faz feliz é a minha família unida”
Ami Baldé 1º Ano
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Criámos um vaivém…

Copiámos,
pintámos…

Fizemos um
baralho de
cartas…

Construímos um
Tangram…
12

Vejam o nosso robot

Vamos colorir
com números
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Em parceria com o CLDS fomos com as nossas crianças à casa da Cultura na Apelação onde
todos assistiram ao contar da história do Cuquedo, numa versão power point.
Todos participaram atentamente e falaram um pouco daquilo que sentem em
determinadas situações que acontecem no seu dia-a-dia. Com isto ficámos a perceber
quais os seus medos, o que os faz felizes, o que os deixa calmos ou irritados.
Foi mais uma actividade em que nos conhecemos um pouco melhor a todos.
No fim todos receberam um jogo de tabuleiro sobre as emoções, para jogarem com os seus
familiares e amigos.
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Em conversa com as nossas crianças reparámos que muitos se queixavam que o bairro
estava um pouco degradado e sujo, pois no jardim perto do nosso CATL onde é habitual
irmos para que possam aproveitar os dias solarengos e brincar um pouco ao ar livre os
moradores do bairro deixavam os seus animais fazerem as suas necessidades sem haver
supervisão dos mesmos e sem haver posteriormente a sua devida limpeza.

Decidimos por isso em conjunto, fazer a
limpeza do jardim e construirmos uns
cartazes e folhetos para a sensibilização dos
vizinhos, para que os mesmos passem a
deixar tudo como encontraram limpinho e
cuidado.
Podemos dizer-vos que a acção correu
lindamente, pois todos aderiram. Até ao
momento do fecho do nosso jornal o jardim
continua limpo.
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No passado dia 13 de Abril de 2022 o projecto do CLDS proporcionou às nossas crianças um dia de
férias diferente.
Fomos visitar o Jardim Zoológico com os meninos do 1º Ciclo, Saímos do nosso Catl pela manhã em
direcção ao Jardim Zoológico. Chegados ao mesmo fomos assistir ao espectáculo dos golfinhos que
todos adoraram, de seguida fomos à quintinha do Zoo onde vimos coelhos, porcos anões, cabrinhas e
ovelhas; vimos também a horta da quintinha, seguindo os macacos, os leões, os hipopótamos, as
girafas, os elefantes e para terminar a manhã fomos ao reptilário. De seguida fomos em direcção ao
parque das merendas para o almoço, pois com tanta caminhada estavam todos ansiosos para que
chegasse a hora da paparoca. Já de barrigas confortadas e com mais energia, seguiu-se a visita guiada
onde nos dividimos em 2 grupos, cada um com o seu guia e fomos explorar os restantes animais e
novidades do ZOO.
Quando terminada a visita fomos lanchar e de seguida regressámos ao no CATL.
Foi um dia cheio de alegria e diversão.

No mesmo dia o 2º ciclo foi ao
Aquário Vasco da Gama, ficando
assim a conhecerem varias espécies
aquáticas e as suas formas de vida.
Almoçámos no complexo do Jamor
e durante esse tempo observámos
vários tipos de desportos: futebol,
rugbi, golfe…. De seguida fomos
para o Jumpyart, que é dentro de
um
armazém
com
várias
actividades, sendo que todas elas
foram
realizadas
em
vários
trampolins.
Foi um dia muito cansativo e ao
mesmo tempo super divertido,
porque brincar e ao mesmo tempo
fazer exercício físico não há melhor
maneira de terminar um dia
completo.
Regressando deste lindo passeio, já
na nossa sala, fizemos um
piquenique e fomos para casa
desejosos de repetir este dia.
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E assim chegamos ao fim das nossas notícias.
Esperamos que tenham gostado de mais uma edição do nosso
jornal Verdine. Desejamos a todos uma Santa e Feliz Páscoa.
Cuidem-se e cuidem dos vossos.
São os votos de todos os funcionários e crianças do nosso CATL.
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